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EUROPAPARLAMENTETS
OCH
2014/94/EU

RÅDETS

DIREKTIV

av den 22 oktober 2014
om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
(Text av betydelse för EES)

Artikel 1
Syfte
I detta direktiv fastställs en gemensam åtgärdsram för utbyggnaden av
infrastrukturen för alternativa bränslen i unionen i syfte att minimera
transporternas oljeberoende och minska deras inverkan på miljön. I detta
direktiv fastställs minimikrav för uppbyggnaden av en infrastruktur för
alternativa bränslen, inklusive laddningsstationer för elfordon och tank
stationer för naturgas (LNG och CNG) och väte, som ska verkställas
genom medlemsstaternas nationella handlingsprogram, samt gemen
samma tekniska specifikationer för sådana laddnings- och tankstationer
samt krav beträffande användarinformation.

Artikel 2
Definitioner
I detta direktiv avses med
1. alternativa bränslen: bränslen eller kraftkällor som, åtminstone del
vis, fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiför
sörjning till transporter och som kan bidra till utfasning av fossila
bränslen och förbättring av miljöprestandan inom transportsektorn.
De inbegriper bland annat
— el,
— väte,
— biodrivmedel, enligt definitionen i artikel 2 i i direk
tiv 2009/28/EG,
— syntetiska och paraffiniska bränslen,
— naturgas, inbegripet biometan i gasform (komprimerad naturgas –
CNG) och flytande form (flytande naturgas – LNG), och
— gasol (LPG).
2. elfordon: ett motorfordon försett med ett drivsystem som innehåller
minst en icke-perifer elektrisk maskin som energiomvandlare med ett
elektriskt uppladdningsbart energilagringssystem som kan laddas ex
ternt.
3. laddningsstation: ett gränssnitt där ett elfordon i taget kan laddas
eller där ett batteri på ett elfordon i taget kan bytas ut.
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4. normal laddningsstation: en laddningsstation där el kan överföras till
ett elfordon med en effekt på högst 22 kW, med undantag för an
ordningar med en effekt på högst 3,7 kW, som har installerats i
privata hushåll eller som inte i första hand är avsedda för laddning
av elfordon, och som inte är tillgängliga för allmänheten.
5. snabb laddningsstation: en laddningsstation där el kan överföras till
ett elfordon med en effekt på mer än 22 kW.
6. landströmsförsörjning: tillhandahållande av landström genom ett
standardiserat gränssnitt till havsgående fartyg eller fartyg i inlands
sjöfart vid kaj.
7. för allmänheten tillgänglig laddningsstation eller tankstation: en
laddnings- eller tankstation för påfyllning av alternativt bränsle till
vilken användarna har icke-diskriminerande åtkomst i hela unionen.
Icke-diskriminerande åtkomst kan innefatta olika villkor för autenti
sering, användning och betalning.
8. tankstation: en anordning för tankning som tillhandahåller bränsle,
med undantag för LNG, via en fast eller en rörlig anläggning.
9. LNG-tankstation: en anordning för tankning av LNG som består av
antingen en fast eller en rörlig anordning, en offshore-anläggning
eller andra system.

Artikel 3
Nationella handlingsprogram
1.
Varje medlemsstat ska anta ett nationellt handlingsprogram för
utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen inom transportsek
torn och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen. Det ska åtmin
stone innehålla följande:
— En bedömning av den aktuella situationen och framtida utvecklingen
av marknaden när det gäller alternativa bränslen inom transportsek
torn, inklusive med hänsyn till möjligheten att använda dem sam
tidigt och tillsammans, och av utvecklingen av infrastrukturen för
alternativa bränslen, med beaktande av, där det är relevant, gräns
överskridande kontinuitet.
— Nationella syften och mål enligt artiklarna 4.1, 4.3, 4.5, 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.6, 6.7, 6.8 och, i förekommande fall, artikel 5.1 för utbygg
naden av infrastrukturen för alternativa bränslen. Dessa nationella
syften och mål ska fastställas och kan revideras på grundval av en
bedömning av den nationella, regionala eller unionsomfattande efter
frågan samtidigt som det säkerställs att minimikraven för infrastruk
tur i detta direktiv efterlevs.
— Åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de nationella
syftena och målen som ingår i deras nationella handlingsprogram
uppnås.
— Åtgärder som kan främja utbyggnaden av en infrastruktur för alter
nativa bränslen inom kollektivtrafiken.
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— Ett fastställande av den stadsbebyggelse/förortsbebyggelse och andra
tätbefolkade områden samt de nät som, med förbehåll för marknads
mässiga behov, ska utrustas med laddningsstationer som är tillgäng
liga för allmänheten i enlighet med artikel 4.1.
— Ett fastställande av den stadsbebyggelse/förortsbebyggelse och andra
tätbefolkade områden samt de nät som, med förbehåll för marknads
mässiga behov, ska utrustas med CNG-tankstationer i enlighet med
artikel 6.7.
— En bedömning av behovet att installera LNG-tankstationer i hamnar
utanför TEN-T-stomnätet.
— Ett beaktande av behovet att installera elförsörjning på flygplatser
för användning i stillastående flygplan.
2.
Medlemsstaterna ska se till att man i nationella handlingsprogram
tar hänsyn till behoven för de olika transportsätt som finns på territoriet,
också för dem för vilka alternativen till fossila bränslen är begränsade.
3.
I nationella handlingsprogram ska, när så är lämpligt, hänsyn tas
till regionala och lokala myndigheters intressen samt till berörda intres
senters intressen.
4.
Medlemsstaterna ska där så är nödvändigt samarbeta, genom sam
råd eller gemensamma handlingsprogram, för att säkerställa att de åt
gärder som krävs för att uppnå målen för detta direktiv är samstämmiga
och samordnade.
5.
Stödåtgärder rörande infrastruktur för alternativa bränslen ska ge
nomföras i enlighet med reglerna om statligt stöd i EUF-fördraget.
6.
De nationella handlingsprogrammen ska stämma överens med
unionens gällande lagstiftning för miljö- och klimatskydd.
7.
Medlemsstaterna ska senast den 18 november 2016 underrätta
kommissionen om sina nationella handlingsprogram.
8.
Kommissionen ska på grundval av de nationella handlingspro
grammen offentliggöra och regelbundet uppdatera information om de
nationella syften och mål som medlemsstaterna presenterat i fråga om
följande:
— Antalet för allmänheten tillgängliga laddningsstationer.
— LNG-tankstationer i havs- och inlandshamnar.
— För allmänheten tillgängliga LNG-tankstationer för motorfordon.
— För allmänheten tillgängliga CNG-tankstationer för motorfordon.
I tillämpliga fall ska även information om följande offentliggöras:

02014L0094 — SV — 24.05.2020 — 001.001 — 5
▼B
— För allmänheten tillgängliga tankstationer för väte.

— Infrastruktur för landströmsförsörjning i havs- och inlandshamnar.

— Infrastruktur för elförsörjning till stillastående flygplan.

9.
Kommissionen ska biträda medlemsstaterna i rapporteringen om
de nationella handlingsprogrammen med hjälp av de riktlinjer som avses
i artikel 10.4, bedöma de nationella handlingsprogrammens samstäm
mighet på unionsnivå och bistå medlemsstaterna i den samarbetsprocess
som föreskrivs i punkt 4 i denna artikel.

Artikel 4
Elförsörjning till transporter
1.
Medlemsstaterna ska, genom sina nationella handlingsprogram,
säkerställa att ett lämpligt antal laddningsstationer som är tillgängliga
för allmänheten installeras senast den 31 december 2020, för att säker
ställa att elfordon kan köras åtminstone i stadsbebyggelse/förortsbebyg
gelse och andra tätbefolkade områden och, där så är lämpligt, inom nät
som fastställts av medlemsstaterna. Antalet sådana laddningsstationer
ska fastställas med beaktande av bland annat det antal elfordon som
förväntas vara registrerade vid utgången av 2020, som anges i deras
nationella handlingsprogram, samt exempel på bästa praxis och rekom
mendationer från kommissionen. När så är lämpligt ska hänsyn tas till
särskilda behov i samband med installationer av laddningsstationer som
är tillgängliga för allmänheten vid kollektivtrafikstationer.

2.
Kommissionen ska utvärdera tillämpningen av kraven i punkt 1
och, i förekommande fall, lägga fram ett förslag om ändring av detta
direktiv, med beaktande av utvecklingen av marknaden för elfordon, för
att säkerställa att ytterligare ett antal laddningsstationer som är tillgäng
liga för allmänheten installeras i varje medlemsstat senast den 31 decem
ber 2025, åtminstone i TEN-T-stomnätet samt i stadsbebyggelse/förorts
bebyggelse och andra tätbefolkade områden.

3.
Medlemsstaterna ska även vidta åtgärder inom ramen för sina
nationella handlingsprogram för att uppmuntra och underlätta utbygg
naden av laddningsstationer som inte är tillgängliga för allmänheten.

4.
Medlemsstaterna ska säkerställa att normala laddningsstationer för
elfordon, med undantag för trådlösa eller induktiva enheter, som tas i
bruk eller förnyas från och med den 18 november 2017 uppfyller åtmin
stone de tekniska specifikationerna i punkt 1.1 i bilaga II och de sär
skilda säkerhetskrav som gäller på nationell nivå.

Medlemsstaterna ska säkerställa att snabba laddningsstationer för elfor
don, med undantag för trådlösa eller induktiva enheter, som tas i bruk
eller förnyas från och med den 18 november 2017 uppfyller åtminstone
de tekniska specifikationerna i punkt 1.2 i bilaga II.
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5.
Medlemsstaterna ska säkerställa att behovet av landströmsför
sörjning till fartyg i inlandssjöfart och havsgående fartyg i havs- och
inlandshamnar utvärderas i deras nationella handlingsprogram. Installa
tion av sådan landströmsförsörjning ska prioriteras i hamnar i TEN-Tstomnätet och i andra hamnar, och ske senast den 31 december 2025,
om det inte saknas efterfrågan och om inte kostnaderna är oproportio
nella i förhållande till fördelarna, inbegripet miljöfördelarna.

6.
Medlemsstaterna ska säkerställa att installationer för landströms
försörjning till transporter till sjöss som tas i bruk eller förnyas från och
med den 18 november 2017 uppfyller de tekniska specifikationerna i
punkt 1.7 i bilaga II.

7.
Laddning av elfordon vid för allmänheten tillgängliga laddnings
stationer ska, om det är tekniskt genomförbart och ekonomiskt rimligt,
ske med hjälp av sådana system med smarta mätare som avses i arti
kel 2.28 i direktiv 2012/27/EU och uppfylla kraven i artikel 9.2 i det di
rektivet.

8.
Medlemsstaterna ska se till att driftansvariga för laddningsstationer
som är tillgängliga för allmänheten får köpa elektricitet från varje elle
verantör inom unionen, under förutsättning att elleverantöreren samtyc
ker. Driftansvariga för laddningsstationer ska tillåtas att tillhandahålla
laddningstjänster för elfordon till kunder på grundval av ett avtalsför
hållande, inbegripet laddningstjänster i andra tjänsteleverantörers namn
och på andra tjänsteleverantörers vägnar.

9.
Vid alla för allmänheten tillgängliga laddningsstationer ska det
också vara möjligt för användare av elfordon att ladda elfordon vid
enskilda tillfällen utan att ingå något avtal med den berörda elleveran
tören eller den driftansvariga.

10.
Medlemsstaterna ska se till att de priser som begärs av de drift
ansvariga för laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten är
rimliga, lätt och tydligt jämförbara, transparenta och icke-diskrimineran
de.

11.
Medlemsstaterna ska se till att systemansvariga för distributions
system samarbetar på ett icke-diskriminerande sätt med alla som inrättar
eller driver för allmänheten tillgängliga laddningsstationer.

12.
Medlemsstaterna ska se till att den rättsliga ramen tillåter att en
laddningsstations elförsörjning kan vara föremål för ett avtal med en
annan leverantör än den enhet som tillhandahåller elektricitet till det
hushåll eller den fastighet där en sådan laddningsstation är belägen.

13.
Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU)
nr 1025/2012, ska unionen genom lämpliga standardiseringsorganisatio
ner eftersträva utarbetandet av europeiska standarder som innefattar de
taljerade tekniska specifikationer avseende trådlösa laddningsstationer
och byte av batteri för motorfordon samt för laddningsstationer för
motorfordon i kategori L och elbussar.
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14.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter en
ligt artikel 8 för att
a) göra tillägg till denna artikel och punkt 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 och 1.8 i
bilaga II för att kräva att den infrastruktur som ska tas i bruk eller
förnyas uppfyller de tekniska specifikationer som innefattas i de
europeiska standarder som ska utvecklas i enlighet med punkt 13 i
den här artikeln, när den berörda europeiska standardiseringsorgani
sationen har rekommenderat endast en teknisk lösning med tekniska
specifikationer enligt vad som anges i en relevant europeisk stan
dard,
b) uppdatera hänvisningarna till de standarder som avses i de tekniska
specifikationer som anges i punkt 1 i bilaga II i de fall där dessa
standarder har ersatts av nya versioner som antagits av de behöriga
standardiseringsorganisationerna.
Det är av särskild betydelse att kommissionen följer sin sedvanliga
praxis och genomför samråd med experter, inbegripet experter från
medlemsstaterna, innan den antar sådana delegerade akter.
I dessa delegerade akter ska man föreskriva övergångsperioder på
minst 24 månader innan de tekniska specifikationerna däri, eller änd
ringar av dem, blir bindande för den infrastruktur som ska tas i bruk
eller förnyas.

Artikel 5
Väteförsörjning till vägtransporter
1.
Medlemsstater som beslutar att ta med för allmänheten tillgängliga
tankstationer för väte i sina nationella handlingsprogram ska senast den
31 december 2025 se till att ett lämpligt antal sådana stationer finns
tillgängliga för att få till stånd trafik med vätedrivna motorfordon, in
begripet bränslecellfordon, i nät som medlemsstaterna fastställer, in
begripet, där så är lämpligt, gränsöverskridande förbindelser.
2.
Medlemsstaterna ska säkerställa att de för allmänheten tillgängliga
tankstationer för väte som tas i bruk eller förnyas från och med den
18 november 2017 uppfyller de tekniska specifikationerna i punkt 2 i
bilaga II.
3.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter
lighet med artikel 8 för att uppdatera de standarder som avses
tekniska specifikationerna i punkt 2 i bilaga II i de fall där dessa
darder har ersatts av nya versioner som antagits av de behöriga
dardiseringsorganisationerna.
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Det är av särskild betydelse att kommissionen följer sin sedvanliga
praxis och genomför samråd med experter, inbegripet experter från
medlemsstaterna, innan den antar sådana delegerade akter.
I dessa delegerade akter ska man föreskriva övergångsperioder på
minst 24 månader innan de tekniska specifikationerna däri, eller änd
ringar av dem, blir bindande för den infrastruktur som ska tas i bruk
eller förnyas.
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Artikel 6
Naturgasförsörjning till transporter
1.
Medlemsstaterna ska, genom sina nationella handlingsprogram, se
till att ett lämpligt antal LNG-tankstationer installeras i havshamnar för
att göra det möjligt för fartyg i inlandssjöfart eller havsgående fartyg
som drivs med LNG att trafikera hela TEN-T-stomnätet senast den
31 december 2025. Medlemsstaterna ska vid behov samarbeta med
angränsande medlemsstater för att säkerställa att TEN-T-stomnätet har
lämplig täckning.

2.
Medlemsstaterna ska, genom sina nationella handlingsprogram, se
till att ett lämpligt antal LNG-tankstationer installeras i inlandshamnar
för att göra det möjligt för fartyg i inlandssjöfart eller havsgående fartyg
som drivs med LNG att trafikera hela TEN-T-stomnätet senast den
31 december 2030. Medlemsstaterna ska vid behov samarbeta med
angränsande medlemsstater för att säkerställa att TEN-T-stomnätet har
lämplig täckning.

3.
Medlemsstaterna ska i sina nationella handlingsprogram fastställa
vilka havs- och inlandshamnar som ska ha LNG-tankstationer i enlighet
med punkterna 1 och 2 samt med beaktande av faktiska marknadsmäs
siga behov.

4.
Medlemsstaterna ska, genom sina nationella handlingsprogram, se
till att ett lämpligt antal LNG-tankstationer som är tillgängliga för all
mänheten installeras senast den 31 december 2025, åtminstone längs
med det befintliga TEN-T-stomnätet, för att säkerställa att tunga motor
fordon som drivs med LNG kan köras i hela unionen, där efterfrågan
finns, såvida kostnaderna inte är oproportionella i förhållande till för
delarna, inbegripet miljöfördelarna.

5.
Kommissionen ska utvärdera tillämpningen av kravet i punkt 4
och, i förekommande fall, lägga fram ett förslag om ändring av detta
direktiv senast den 31 december 2027, med beaktande av marknaden för
tunga motorfordon som drivs med LNG, för att säkerställa att ett lämp
ligt antal LNG-tankstationer som är tillgängliga för allmänheten instal
leras i varje medlemsstat.

6.
Medlemsstaterna ska se till att det finns ett lämpligt distributions
system för LNG-försörjning på deras territorium, inbegripet påfyllnings
anläggningar för LNG-tankbilar, för att försörja de tankstationer som
avses i punkterna 1, 2 och 4. Genom undantag får angränsande med
lemsstater, inom ramen för sina nationella handlingsprogram, bilda en
sammanslutning i syfte att uppfylla detta krav. Överenskommelser om
sammanslutningar ska omfattas av medlemsstaternas rapporteringsskyl
dighet enligt detta direktiv.

7.
Medlemsstaterna ska, genom sina nationella handlingsprogram, se
till att ett lämpligt antal CNG-tankstationer som är tillgängliga för all
mänheten installeras senast den 31 december 2020, för att, i enlighet
med artikel 3.1 sjätte strecksatsen, säkerställa att CNG-motorfordon kan
köras i stadsbebyggelse/förortsbebyggelse och andra tätbefolkade områ
den och, där så är lämpligt, inom nät som fastställs av medlemsstaterna.
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8.
Medlemsstaterna ska, genom sina nationella handlingsprogram, se
till att ett lämpligt antal CNG-tankstationer som är tillgängliga för all
mänheten installeras senast den 31 december 2025, åtminstone längs
med det befintliga TEN-T-stomnätet, för att säkerställa att CNG-motor
fordon kan köras i hela unionen.

9.
Medlemsstaterna ska säkerställa att de CNG-tankstationer för mo
torfordon som tas i bruk eller förnyas från och med den 18 november
2017 uppfyller de tekniska specifikationerna i punkt 3.4 i bilaga II.

10.
Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU)
nr 1025/2012, ska unionen eftersträva att det inom de berörda euro
peiska eller internationella standardiseringsorganisationerna utarbetas
standarder med detaljerade tekniska specifikationer för

a) LNG-tankstationer för transporter till sjöss och på inre vattenvägar,

b) tankstationer för LNG- och CNG-motorfordon.

11.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter en
ligt artikel 8 för att

a) göra tillägg till denna artikel och punkterna 3.1, 3.2 och 3.4 i bilaga
II i syfte att kräva att den infrastruktur som ska tas i bruk eller
förnyas uppfyller de tekniska specifikationerna i de standarder som
kommer att utarbetas i enlighet med punkt 10 a och b i denna artikel,
när de behöriga europeiska standardiseringsorganisationerna har re
kommenderat endast en teknisk lösning med tekniska specifikationer
enligt beskrivningen i en relevant europeisk standard, i tillämpliga
fall förenliga med relevanta internationella standarder,

b) uppdatera hänvisningarna till de standarder som avses i de tekniska
specifikationer som anges eller kommer att anges i punkt 3 i bilaga II
om dessa standarder har ersatts av nya versioner som antagits av de
behöriga europeiska eller internationella standardiseringsorganisatio
nerna.

Det är av särskild betydelse att kommissionen följer sin sedvanliga
praxis och genomför samråd med experter, inbegripet experter från
medlemsstaterna, innan den antar sådana delegerade akter.

I dessa delegerade akter ska man föreskriva övergångsperioder på
minst 24 månader innan de tekniska specifikationerna däri, eller änd
ringar av dem, blir bindande för den infrastruktur som ska tas i bruk
eller förnyas.

12.
I avsaknad av en standard, innehållande detaljerade tekniska spe
cifikationer för LNG-tankstationer för transporter till sjöss och på inre
vattenvägar som avses i punkt 10 a, och i synnerhet i avsaknad av
sådana specifikationer som avser bunkring av LNG, ska kommissionen,
med beaktande av det pågående arbetet i IMO, Centrala kommissionen
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för sjöfarten på Rhen, Donaukommissionen och andra relevanta inter
nationella forum, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet
med artikel 8 för att föreskriva
— krav för gränssnitt vid bunkring av LNG vid transport till sjöss och
på inre vattenvägar,
— krav som avser säkerhetsaspekter vad gäller lagring på land och
bunkringsförfarande för LNG vid transporter till sjöss och på inre
vattenvägar.
Det är av särskild betydelse att kommissionen följer sin sedvanliga
praxis och genomför samråd med relevanta grupper med experter på
transporter till sjöss och på inre vattenvägar, inbegripet experter från
nationella myndigheter med ansvar för sjöfart till havs och inlandssjö
fart, innan dessa delegerade akter antas.

Artikel 7
Användarinformation
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2009/30/EG ska
medlemsstaterna se till att relevant, enhetlig och tydlig information görs
tillgänglig om vilka motorfordon som regelbundet kan tankas med en
skilda bränslen på marknaden eller laddas vid laddningsstationer. Sådan
information ska göras tillgänglig i fordonsmanualer, vid tankstationer
och laddningsstationer, på motorfordon och hos motorfordonsförsäljare
inom deras territorium. Detta krav ska gälla alla motorfordon, och deras
motorfordonsmanualer, som släpps ut på marknaden efter den 18 novem
ber 2016.
2.
Det tillhandahållande av information som avses i punkt 1 ska
baseras på märkningsbestämmelserna angående huruvida bränsle upp
fyller standarderna från de europeiska standardiseringsorganisationerna
som fastställer de tekniska specifikationerna för bränslen. Om det i
sådana standarder hänvisas till en grafisk symbol, inbegripet ett färg
kodningsschema, ska denna vara enkel och lättbegriplig och den ska
placeras på ett uppenbart synligt sätt
a) på motsvarande pumpar och tillhörande munstycken vid alla tank
stationer, från den tidpunkt då bränslen släpps ut på marknaden,
b) på eller i omedelbar närhet till bränsletankslocket på alla motorfor
don som rekommenderas och som är kompatibla med bränslet i fråga
och i fordonsmanualer, i de fall sådana motorfordon släpps ut på
marknaden efter den 18 november 2016.
3.
När bränslepriser visas vid en tankstation ska, i tillämpliga fall och
särskilt när det gäller naturgas och väte, en jämförelse mellan relevanta
enhetspriser visas i informationssyfte. Presentationen av denna infor
mation får inte vara vilseledande eller förvirrande för användarna.
För att öka konsumenternas kunskap och skapa insyn i bränslepriserna
på ett sätt som är enhetligt i hela unionen, ska kommissionen ges
befogenhet att genom genomförandeakter anta en gemensam metod
för jämförelse av enhetspriser för alternativa bränslen.
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4.
I de fall där det i standarder från europeiska standardiseringsorga
nisationer som fastställer tekniska specifikationer för ett bränsle inte
ingår märkningsbestämmelser för överensstämmelse med standarderna
i fråga, om det i märkningsbestämmelserna inte hänvisas till någon
grafisk symbol inbegripet färgkodningsscheman, eller om märknings
bestämmelserna inte lämpar sig för att uppnå målen i detta direktiv,
får kommissionen i syfte att uppnå ett enhetligt genomförande av punk
terna 1 och 2 uppdra åt europeiska standardiseringsorganisationer att
utarbeta specifikationer för driftskompatibilitetsmärkning eller anta ge
nomförandeakter som fastställer den grafiska symbolen, inbegripet ett
färgkodningsschema, för driftskompatibilitet avseende de bränslen som
lanseras på unionsmarknaden och som, enligt kommissionens bedöm
ning, uppnår minst 1 % av den totala försäljningsvolymen i fler än en
medlemsstat.
5.
Om märkningsbestämmelserna för respektive standarder från euro
peiska standardiseringsorganisationer uppdateras, genomförandeakter om
märkningen antas eller nya standarder från europeiska standardiserings
organisationer för alternativa bränslen utarbetas när så är nödvändigt,
ska motsvarande märkningskrav tillämpas på alla tanknings- och ladd
ningsstationer och motorfordon som registrerats inom de medlemssta
ternas territorium från och med 24 månader efter uppdatering respek
tive antagande.
6.
De genomförandeakter som avses i denna artikel ska antas i en
lighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 9.2.
7.
Medlemsstaterna ska säkerställa att uppgifter som anger geografisk
placering av för allmänheten tillgängliga laddnings- och tankstationer
för alternativa bränslen som omfattas av detta direktiv, när sådana upp
gifter finns, görs tillgängliga för alla användare på ett öppet och ickediskriminerande sätt. När det gäller laddningsstationer får sådana upp
gifter, när dessa finns, innefatta information om tillgänglighet i realtid
samt historisk information och realtidsinformation avseende laddningen.

Artikel 8
Delegeringens utövande
1.
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med
förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4,
5 och 6 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med
den 17 november 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om
delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perio
den av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande
förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet
eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före
utgången av perioden i fråga.
3.
Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4, 5 och 6 får
när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om
återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i
beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det
offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare
i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade
akter som redan har trätt i kraft.
4.
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt
delge Europaparlamentet och rådet denna.
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5.
En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4, 5 och 6 ska träda i
kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har några invänd
ningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från
den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både
Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har under
rättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period
ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets ini
tiativ.

Artikel 9
Kommittéförfarande
1.
Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska
vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU)
nr 182/2011.
2.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU)
nr 182/2011 tillämpas. Om kommittén inte avger något yttrande, ska
kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4
tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.
3.
Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande
ska det förfarandet avslutas utan resultat om, inom tidsfristen för att
avge yttrandet, kommitténs ordförande så beslutar eller en enkel majo
ritet av kommittéledamöterna så begär.

Artikel 10
Rapportering och översyn
1.
Varje medlemsstat ska till kommissionen överlämna en rapport om
genomförandet av sitt nationella handlingsprogram senast den 18 novem
ber 2019 och därefter vart tredje år. Rapporterna ska innefatta den
information som avses i bilaga I och ska, i tillämpliga fall, inbegripa
en relevant motivering avseende nivån av uppnående av de nationella
mål och syften som avses i artikel 3.1.
2.
Senast den 18 november 2017 ska kommissionen till Europapar
lamentet och rådet lämna in en rapport om bedömningen av de natio
nella handlingsprogrammen och deras samstämmighet på unionsnivå,
inbegripet en utvärdering av nivån av uppnående av de nationella mål
och syften som avses i artikel 3.1.
3.
Kommissionen ska överlämna en rapport om tillämpningen av
detta direktiv till Europaparlamentet och rådet vart tredje år från och
med den 18 november 2020.
Kommissionens rapport ska innehålla följande:
— En bedömning av de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna.
— En bedömning av detta direktivs följder för marknadsutvecklingen
när det gäller infrastrukturen för alternativa bränslen och dess bidrag
till marknaden för alternativa transportbränslen samt dess följder för
ekonomin och miljön.
— Information om tekniska framsteg och marknadsutveckling för alter
nativa bränslen inom transportsektorn och när det gäller relevant
infrastruktur som omfattas av detta direktiv och för andra alternativa
bränslen.
Kommissionen får ange exempel på bästa praxis och lägga fram lämp
liga rekommendationer.
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Kommissionens rapport ska även bedöma de krav och datum som fast
ställs i detta direktiv med avseende på uppbyggnaden av infrastruktur
och införandet av specifikationer, med beaktande av den tekniska och
ekonomiska utvecklingen samt marknadsutvecklingen när det gäller vart
och ett av de alternativa bränslena, och rapporten ska vid behov åtföljas
av ett lagstiftningsförslag.
4.
Kommissionen ska anta riktlinjer för medlemsstaternas rappor
tering av de uppgifter som förtecknas i bilaga I.
5.
Senast den 31 december 2020 ska kommissionen göra en översyn
av genomförandet av detta direktiv, och, vid behov, lägga fram ett
förslag om att ändra det genom att fastställa nya gemensamma tekniska
specifikationer avseende den infrastruktur för alternativa bränslen som
omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv.
6.
Senast den 31 december 2018 ska kommissionen, om den anser
det vara lämpligt, anta en handlingsplan för genomförandet av den
strategi som anges i kommissionens meddelande med titeln Miljövänlig
energi för transport: En europeisk strategi för alternativa bränslen för
att uppnå bredast möjliga användning av alternativa transportbränslen,
samtidigt som teknikneutralitet säkerställs, och för att främja hållbara
eldrivna transporter i hela unionen. I detta syfte får kommissionen ta
enskilda marknadsbehov och enskild utveckling i medlemsstaterna i
beaktande.

Artikel 11
Införlivande
1.
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast
den 18 november 2016. De ska genast underrätta kommissionen om
detta.
2.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska
varje medlemsstat själv utfärda.
3.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de
centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det
område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 13
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
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BILAGA I
RAPPORT
Rapporten ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som vidtas i en medlems
stat till stöd för uppbyggnaden av en infrastruktur för alternativa bränslen. Rap
porten ska åtminstone inbegripa följande delar:

1. Rättsliga åtgärder
Information om rättsliga åtgärder som kan bestå av lagstiftningsåtgärder samt
rättsliga och administrativa åtgärder för att stödja uppbyggnaden av infra
strukturen för alternativa bränslen, såsom byggnadslov, tillstånd för parke
ringar, certifiering av företagens miljöprestanda och koncessioner på bräns
lestationer.

2. Politiska åtgärder som stöder genomförandet av det nationella hand
lingsprogrammet
Informationen om dessa åtgärder ska inbegripa följande:

— Direkta incitament för köp av transportmedel som drivs med alternativa
bränslen eller uppbyggnad av infrastrukturen.

— Tillgång till skatteincitament för att främja transportmedel som drivs med
alternativa bränslen och den relevanta infrastrukturen.

— Användning av offentlig upphandling till stöd för alternativa bränslen,
inklusive gemensam upphandling.

— Icke-ekonomiska incitament på efterfrågesidan, till exempel förmånstill
träde till begränsade områden, parkeringspolicy och särskilda filer.

— Beaktande av behovet av tankstationer för förnybart flygbränsle på
flygplatser som ingår i TEN-T-stomnätet.

— Tekniska och administrativa förfaranden och lagstiftning beträffande till
stånd för tillhandahållande av alternativa bränslen, som syftar till att
underlätta tillståndsprocessen.

3. Stöd till utbyggnad och produktion
Årliga offentliga anslag till utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa
bränslen, uppdelade efter alternativt bränsle och transportsätt (väg, järnväg,
vatten och luft).

Årliga offentliga anslag för att stödja produktionsanläggningar med avseende
på tekniker för framställning av alternativa bränslen, uppdelade efter alterna
tivt bränsle och transportsätt.

Beaktande av eventuella särskilda behov under den inledande fasen av ut
byggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen.

4. Forskning, teknisk utveckling och demonstration:
Årliga offentliga anslag för att stödja forskning, teknisk utveckling och de
monstration vad gäller alternativa bränslen, uppdelade efter bränsle och trans
portsätt.
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5. Mål och syften
— En uppskattning av det förväntade antalet fordon som drivs med alterna
tiva bränslen 2020, 2025 och 2030.
— Nivån på uppnåendet av de nationella målen rörande användning av
alternativa bränslen inom de olika transportsätten (väg, järnväg, vatten
och luft).
— Den årliga nivån på uppnåendet av de nationella målen för utbyggnaden
av infrastrukturen för alternativa bränslen för de olika transportsätten.
— Information om den metod som tillämpas för att ta hänsyn till snabba
laddningsstationers laddningseffektivitet.
6. Utvecklingen när det gäller infrastruktur för alternativa bränslen
Förändringar i utbud (ytterligare kapacitet i infrastrukturen) och efterfrågan
(den kapacitet som faktiskt utnyttjas).
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BILAGA II
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
1.

Tekniska specifikationer för laddningsstationer

1.1 Normala laddningsstationer för motorfordon
Växelströmsbaserade normala laddningsstationer för elfordon ska av drifts
kompatibilitetsskäl minst utrustas med de uttag eller anslutningsdon för
fordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2. Samtidigt som
typ 2-kompatibiliteten bibehålls kan dessa uttag utrustas med sådana anord
ningar som mekaniska skjutlock.
1.2 Snabba laddningsstationer för motorfordon
Växelströmsbaserade snabba laddningsstationer för elfordon ska av drifts
kompatibilitetsskäl utrustas minst med de anslutningsdon av typ 2 som
beskrivs i standarden EN 62196-2.
Likströmsbaserade snabba laddningsstationer för elfordon ska av driftskom
patibilitetsskäl minst utrustas med anslutningsdon av de kombinerade ladd
ningssystemen av typ ”Combo 2” som beskrivs i standarden EN 62196-3.
1.3 Trådlösa laddningsstationer för motorfordon
1.4 Batteribyte för motorfordon
1.5 Laddningsstationer för motorfordon tillhörande kategori L
1.6 Laddningsstationer för elbussar
1.7 Landströmsförsörjning till havsgående fartyg
Landströmsförsörjningen till havsgående fartyg, vilket inbegriper utform
ning, installation och testning av systemen, ska uppfylla de tekniska speci
fikationerna i standarden IEC/ISO/IEEE 80005-1.
1.8 Landströmsförsörjning till fartyg i inlandssjöfart
2.

Tekniska specifikationer för tankstationer för väte för motorfordon

2.1 Tankstationer för väte som finns utomhus och som tillhandahåller vätgas
som används som bränsle ombord på motorfordon ska uppfylla de tekniska
specifikationerna i ISO/TS 20100 beträffande tankning med vätgas.
2.2 Renheten hos det väte som tillhandahålls av tankstationerna för väte ska
uppfylla de tekniska specifikationerna i standarden ISO 14687-2.
2.3 Tankstationer för väte ska använda tankningsalgoritmer och tankningsutrust
ning som uppfyller specifikationerna i ISO/TS 20100 beträffande tankning
med vätgas.

▼M1
2.4 Anslutningsdon till motorfordon för tankning av vätgas ska uppfylla stan
darden SS-EN ISO 17268 ”Påfyllningsanslutningar för vätgasfordon på
land”.

▼B
3.

Tekniska specifikationer för tankstationer för naturgas

3.1 Tekniska specifikationer för tankstationer för LNG för fartyg i inlandssjöfart
eller havsgående fartyg
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3.2 Tekniska specifikationer för tankstationer för LNG för motorfordon
3.3 Tekniska specifikationer för anslutningsdon/behållare för CNG
Anslutningsdon/behållare för CNG ska följa Uneces föreskrift nr 110 (som
hänvisar till ISO 14469, delarna I och II)
3.4 Tekniska specifikationer för tankstationer med CNG för motorfordon.

